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 ھدیة الوصایا العشرة
 

 كموارنة, قراءات القداس ال تحتوي أي نصوص من العھد القدیم لإلنجیل. فلذلك ال نقرأ
 نص ظھور هللا على موسى وكشف الوصایا العشرة قبیل الخروج من مصر.

 ُتسمى الوصایا العشرة ألنھا تحتوي على "عشرة" كلمات ُكِتَبت في اصابیع هللا ولیست مثل
(CCC2056).الوصایا األُخرى التي كتبھا موسى 

 كتاب الخروج (١٧-٢ :٢٠) وكتاب التثنیة (٢١-٦ :٥) ایضاً ُیَسلِّمان لنا الوصایا العشرة.
 إنھا ھدیة لنا من هللا. في الحقیقة ، نقش هللا الوصایا العشر في قلوبنا منذ البدایة. انھم
 یعبرون عن متطلبات القانون الطبیعي. أي شخص یعیش من خالل القیام بھذه األشیاء
 الخاصة یعیش بشكل حق وعادل أمام هللا. على الرغم من أن الوصایا العشر یمكن أن
 تكون معروفة من قبل العقل البشري ، إال أن هللا اختار أن یكشفھا تحدیًدا ألن الخطیئة
 األصلیة قد سحقت الفھم اإلنساني. أحد آثار الخطیئة األصلیة ھو أن الطبیعة البشریة

 أصبحت اآلن عرضة للجھل. یمكننا أن نكون شاكرین ألن هللا قد جعل إرادتھ معروفة لنا
 من خالل إعالنھ عن الوصایا العشر على جبل سیناء.

 عندما كنت طفالً ، كان لدینا مھمة حفظ الوصایا العشر والتعرف على معنى كل منھا. اآلن
 ال ُیعتقد أن الحفظ "جید" لألطفال. "إنھا توتر العقل!" "إنھا قاسیة!" ھذه التعلیمات في
 الوصایا العشر في سن مبكرة مھمة جداً للتكوین األخالقي. من خالل الوصایا العشر ،
 نتعلم الصواب من الخطأ والتزاماتنا تجاه هللا والجار. لقرون عدیدة ، اتبع تعلیم األخالق

 المسیحیة ترتیب الوصایا العشر.
 لم یعترف یسوع فقط بالوصایا العشر ، بل ذھب إلیھا بعمق أكبر ، خاصة في عظتھ على
 الجبل. قام یسوع بكشف كل مطالبھم. على سبیل المثال ، في إطار حظر القتل وھذه ھي
 الوصیة الخامسة ، یدعو لنا ربنا أیضا لتجنب الغضب والكالم الخبیث. األخالق المسیحیة
 ، الحیاة في المسیح ، ھي أكثر من التطابق الخارجي للقانون. أنھا تلمس الشخص الداخلي

 ، مواقفنا وأفكارنا. یسوع یعطینا الوصیة المزدوجة ، محبة هللا ومحبة الجار ، والتي
 بموجبھا یجب تفسیر كل الوصایا ومطابقتھا.





 من المھم أن هللا كشف الوصایا العشر للبشریة أثناء خروج إلیھود من مصر. أعطى هللا
 الشعب شریعتھ بعد تحریرھم من العبودیة. یبدو منطقًیا ألن هللا لم یرد أن یصبح شعبھ
 عبیداً مرة أخرى ، أي بعبید الخطیئة. في الواقع ، العبودیة الروحیة أسوأ من العبودیة
 الجسدیة. لذلك أعطانا هللا الوصایا العشر لتحریرنا! وھذا یتناقض مع الرأي الذي یراه
 بعض الذین یفكرون في الوصایا العشر باعتبارھا ظالمة أو حتى للیھودیة والمسیحیة
 كأدیان قمعیة بسبب قوانینھا وقواعدھا. في یومنا وعمر الشریعة. العكس ھو الحال في
 الواقع. كلما نطیع هللا ووصایاه ، نكسب حریة أكثر. تساعد وصایا هللا على تحریرنا من

 األنانیة. یمكننا أن ننظر إلى كل وصیة واحدة ونرى كیف تساعدنا طاعة تلك الوصیة على
 تجنب الرذائل التي قد تستعبدنا وتجلب البؤس لحیاتنا. تبین لنا الوصایا العشر ، جنبا إلى
 جنب مع عظة یسوع على الجبل ، طریق الحیاة. نحن ال نسیر في ھذا الطریق لوحدنا.

 نحن متحدون مع یسوع الفادي الذي یرشدنا ، من خالل روحھ ، إلى حفظ الوصایا.
 الوصایا العشر خالدة. ال تتغیر. إنھم یعبرون عن التزامات جدیة ولیس مجرد اقتراحات.
 أتمنى أال تكون ھذه الوصایا كلمات محفوظة على شفاھنا فقط ، بل كلمات تضيء قلوبنا

 وعقولنا. قد تساعدنا الوصایا العشر على البقاء على الطریق الصحیح أو العودة إلیھ:
 طریق الحیاة ، طریق یسوع.

 




